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Dnr 2018.

Sid. 40

Information från kommunsekreteraren — information

Valnämnden får vid varje sammanträde information från kommunsekreteraren.

Kommunsekreteraren informerar valnämnden om genomförda och planerade
utbildningar för röstmottagare.

1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Leif Fredriksson (5) och Birgit Holmqvist
(5).

Ordföranden ställer frågan om valnämnden är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Valnämnden beslutar

g lägga informationen till handlingarna
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§34 Dnr2018.

Rästmottagning och röstmottagare på va’dagen den 9
september år 2018

Förvaltningen har upprättat en förteckning över inkomna intresseanmälningar till
uppdrag som rösimottagare vid 2018 års val. Förteckningen är uppdelad på
intresseanmälningar från röstmottagare som arbetade vid valet år 2014 och
intresseanmälningar från “nya” intresserade.

Valnämnden får på sammanträdet information om rekrytering av röstmottagare.

Tidigare behandling av ärendet
Valnämnden beslutade 20 18-02-02, § 5,

ärendet tas upp igen för behandling vid valnämndens nästa ordinarie
sammanträde

Valnämnden beslutade 20 18-04-13, § 14,
att förvaltningen får i uppdrag att annonsera i 0222:an
att fastställa upprättat förslag till krav på röstmottagare

Valnämnden beslutade 2018-05-04, § 26,
jj ärendet tas upp igen för behandling vid valnämndens nästa ordinarie
sammanträde

Elisabeth Åberg (L) föredrar ärendet. Elisabeth Åberg (L) föredrar upprättad
tjänstgöringslista per 2018-06-0 1 över valförrättare i vallokal vid RKL-valet
(riksdag, kommun och landsting) den 9september2018.

1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Leif Fredriksson (5) och Birgit Holmqvist
(5).

Valnämnden går igenom upprättat tjänstgöringslista och gör justeringar.

Ordföranden ställer frågan om valnämnden är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Valnämnden beslutar

1 Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.7
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§ 34 forts.

att anta upprättad tjänstgöringslista per 2018-06-OJ över valförrättare i vallok&
vid RKL-valet (riksdag, kommun och landsting) den 9 september 2018

att tjänstgöringslistan per 20 18-06-01 över valförrättare 1 vallokal vid RKL-valet
(riksdag, kommun och landsting) den 9 september 2018 gäller under förutsättning
att samtliga förordnade valförrättare uppfyller valnämndens krav (VN 2018-04-
13. § 14)



Skinnskab€?
ir1commun

Sammantradesprotokoll
Valnämnden

2018-06-01 Sid. 43

§35 Dnr2018.0281.10l

Risk- och sårbarhetsanalys

Säkerhetsfrågorna kring valen har kommit att aktualiseras mer och mer.
Valnämnden ska på sammanträdet genomföra en risk- och sårbarhetsanalys för
valet år 2018 och granska kritiska beroenden för genomförande av valet och
identifierat sårbarheter och brister.

Det kan handla om bråk i röstnings- och vallokaler, väljare som tillgriper våld och
sabotage samt även om en lokal inte finns tillgänglig, vilken reservlokal finns det
och om det skulle bli stora personalavhopp t.ex. pga. av sjukdom, behov av extra
material mm.

Bifogat finner ni skriften Risk- och sårbarhetsanalyser, utgiven av Myndigheten
för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, Publ.nr: M8B860 - Juni 2017.

Ni finner även utdrag ur Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser, utgiven av
Myndigheten för Samhälisskydd och beredskap, MSB.

Observera att inga nya handlingar skickas ut i detta ärende.
Originalhandlingarna skickades ut i kallelsen till valnämndens sammanträde
2018-04- 13.

Tidigare behandling av ärendet
Valnämnden beslutade 2017-04-13, § 17,
att ärendet tas upp för ny behandling vid valnämndens nästa ordinarie
sammanträde

Valnämnden beslutade 20 17-05-04, § 27
att förvaltningen får i uppdrag att sammanställa ett förslag till risk- och
sårbarhetsanalys
att ärendet behandlas på nästa ordinarie sammanträde med valnämnden

Beredskapssamordnaren föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Leif Fredriksson (5) och Birgit Holmqvist
(5).

Justerandes 1 Utdragsbestyrkande
sin.
oc9
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§ 35 forts.

En ingående diskussion sker.

Kommunsekretaren och beredskapssamordnaren yttrar sig.

Ordföranden ställer frågan om valnämnden är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Valnämnden beslutar

att anta upprättad risk- och väsentlighetsanalys för RKL-valet den 9 september år
2018

att anta upprättad riskanalys för Ra-valet den 9september år 2018

att upprättad risk- och väsentlighetsanalys för RKL-valet den 9 september år 2018
samt upprätrad riskanalys för RKL-valet den 9september år 2018 åläggs sekretess
i enlighet med offentlighets- och sekretesslagens 18 kapitel, § 13
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§36 Dnr2014.1028.113

Uppföljning av de allmänna valen (RKL-valen) 2014

Valnämnden ska på sammanträdet gå igenom uppföljningen av de allmänna valen
(RKL-valen) från år 2014.

Elisabeth Åberg (L) föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Leif Fredriksson (S) och Birgit Holmqvist
(5).

En ingående diskussion sker.

Ordföranden ställer frågan om valnämnden är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Valnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sig
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§37 Dnr2017.1451.101

Sammanträdesschema andra halvåret år 2018

Valnämnden får på sammanträdet förslag på sammanträdeschema för andra
halvåret för år 2018.

Kommunsekreteraren föredrar ärendet.

1 ärendet yttrar sig Elisabeth Åberg (L), Leif Fredriksson (S) och Birgit Holmqvist
(5).

Ordföranden ställer frågan om valnämnden är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Valnämnden beslutar

att anta sammanträdesschema för andra halvåret år 2018

j Justerandes Utdragsbestyrkande
i slon
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§38 Dnr2018.

Övriga rapporter

Här lämnas rapporter som inte hänförs till ärenden pA dagens föredragningslista.

Inga övriga rapporter lämnades vid dagens sammanträde.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.

octQa
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§39 Dnr2018.

Delegationsbeslut

Vid dagens sammanträde fanns inga delegationsbeslut att rapportera.

Justerandes Utdragsbestyrkande
si°nb%P
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§40 Dnr2018.

Delgivningar

Valmyndigheten
Valmyndighetens nyhetsbrev 20 18:6

Valnhmnden beslutar

att lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign.
,(
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§41 Dnr2018.

Övriga frågor

Vid dagens sammanträde ställdes inga övriga frågor.

Justerandes Utdragsbestyrkande
sign,,,
0cQj


